Regulamin Samorządu Doktorantów
Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§1
1. Samorząd Doktorantów zwany dalej „Samorządem” tworzą wszyscy uczestnicy studiów
doktoranckich, prowadzonych w Instytucie Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
zwanym dalej IBS PAN.
2. Samorząd Doktorantów działa na podstawie:
a. Ustawy z 27 lipca 2005 roku, Prawo o Szkolnictwie Wyższym (Dz. U. z 2005 r.
Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.),
b. Statutu IBS PAN,
c. Regulaminu Studiów Doktoranckich IBS PAN,
d. niniejszego regulaminu.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
§2
Celem działalności Samorządu jest:
a. integrowanie środowiska doktorantów,
b. współpraca z Dyrekcją IBS PAN oraz z Kierownictwem Studiów Doktoranckich
w sprawach dotyczących doktorantów, realizowana w szczególności poprzez działania
opiniodawcze oraz występowanie z propozycjami działań na rzecz społeczności
doktorantów,
c. współpraca w ramach naukowych i organizacyjnych przedsięwzięć IBS PAN,
d. współpraca z innymi organizacjami doktorantów działającymi w ramach Polskiej
Akademii Nauk oraz z innymi jednostkami badawczo-rozwojowymi i uczelniami
wyższymi,
e. uczestnictwo przedstawiciela Samorządu Doktorantów w posiedzeniach Rady Naukowej
IBS PAN.

Rozdział III
Członkowie Samorządu, prawa i obowiązki
§3
Członkowie Samorządu mają prawo do:
a. czynnego i biernego prawa wyborczego do organów Samorządu,
b. zgłaszania opinii i wniosków organom Samorządu,
c. uczestnictwa w pracach Samorządu,
d. otrzymywania informacji o pracy Zarządu.

§4
1

Członkowie Samorządu są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa,
wskazanych w § 1 oraz uchwał podjętych przez organy Samorządu.

§5
Członkowstwo w Samorządzie ustaje na skutek:
a. ukończenia studiów doktoranckich,
b. rezygnacji ze studiów doktoranckich,
c. skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

Rozdział IV
Organy Samorządu Doktorantów
§6
Organami Samorządu są:
1. Zgromadzenie Doktorantów.
2. Zarząd.
3. Sąd Koleżeński.

§7
Kadencja organów Samorządu trwa dwa lata.

§8
1. Zgromadzenie Doktorantów skupia wszystkich członków Samorządu. Do jego kompetencji

należy:
a. wybór i odwoływanie członków Zarządu. Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie
Przewodniczącego,
b. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c. podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących działalności Samorządu oraz Studiów
Doktoranckich w IBS PAN,
d. uchwalanie i zmiana Regulaminu Samorządu.
2. Zgromadzenie Doktorantów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów obecnych
doktorantów, chyba że przepisy stanowią inaczej.
§9
Zgromadzenie Doktorantów zwoływane jest przez Zarząd, działający z własnej inicjatywy lub
na pisemny wniosek co najmniej 10% ogólnej liczby doktorantów. Informacja o terminie
zwołania Zgromadzenia i planowanym porządku obrad powinna być przekazana wszystkim
doktorantom co najmniej na 14 dni przed terminem, z zastrzeżeniem § 19.
§ 10
W skład Zarządu wchodzą:
a. przewodniczący,
b. zastępca przewodniczącego,
c. sekretarz/członek Zarządu.
§ 11
Do obowiązków przewodniczącego zarządu należą w szczególności:
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a. kierowanie pracami Samorządu,
b. reprezentowanie Samorządu wobec Dyrekcji IBS PAN, Kierownictwa Studiów
Doktoranckich,
c. przewodniczenie Zgromadzeniu Doktorantów oraz posiedzeniom Zarządu,
d. pełnienie innych zadań określonych uchwałą Zgromadzenia Doktorantów lub Zarządu.
§ 12
Do obowiązków zastępcy przewodniczącego Zarządu należą w szczególności:
a. zastępowanie przewodniczącego na jego wniosek lub w razie braku możliwości
sprawowania przez niego funkcji,
b. pełnienie innych zadań wyznaczonych uchwałą Zgromadzenia Doktorantów lub Zarządu.
§ 13
Do obowiązków sekretarza/członka Zarządu należą między innymi:
1. W przypadku realizowania przez Samorząd przedsięwzięć związanych z dysponowaniem
środkami finansowymi:
a. działanie w zakresie ich gromadzenia oraz dokumentowania wpływów wydatków
podejmuje sekretarz na podstawie każdorazowej uchwały Zarządu,
b. przekazanie podjętej uchwały do wiadomości wszystkich doktorantów,
c. po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia przedstawienie Zarządowi pisemnego
sprawozdania w zakresie opisanym w pkt a.
2. Sporządzanie protokołów z zebrań Samorządu.
3. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności Samorządu.
§ 14
1. Zarząd jest organem wykonawczym Samorządu i do jego zadań należy m.in:
a. kierowanie pracami Samorządu i reprezentowanie go na zewnątrz,
b. wyłanianie spośród swoich członków reprezentanta do Rady Naukowej IBS PAN,
c. wyłanianie spośród swoich członków reprezentanta do Zgromadzenia Ogólnego
Doktorantów Polskiej Akademii Nauk.
2. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej dwóch
członków. W przypadku równowagi głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Zarządu.
§ 15
Członkowie Zarządu wybierani są na dwuletnią kadencję uchwałą Zgromadzenia Doktorantów.
W przypadku podjęcia przez Zgromadzenie Doktorantów uchwały o odmowie udzielenia
absolutorium za rok poprzedni, wybór na kolejną kadencję jest niemożliwy.
§ 16
Członkowstwo w Zarządzie ustaje w wyniku:
a. upływu kadencji Zarządu,
b. odwołania przez Zgromadzenie Doktorantów większością 2/3 głosów obecnych
doktorantów,
c. rezygnacji złożonej na piśmie pod rygorem nieważności i podanej do wiadomości
wszystkich doktorantów,
d. utraty członkowstwa w Samorządzie,
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e. w razie ustania członkowstwa w Zarządzie z przyczyn innych niż wskazane w pkt a,
Zgromadzenie Doktorantów podejmuje uchwałę o obsadzeniu zwolnionego stanowiska
na pozostałą część kadencji.
§ 17
Po zakończeniu kadencji Zarządu, przewodniczący przedstawia Zgromadzeniu Doktorantów
sprawozdanie z rocznej działalności Samorządu, w tym działalności finansowej realizowanej
zgodnie z § 13 wraz z wnioskiem o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium.
§ 18
1. Sąd Koleżeński jest organem powoływanym do wydawania orzeczeń w sprawach naruszenia
przez doktorantów przepisów obowiązujących w Instytucie Badań Systemowych PAN
lub popełnienia czynów niegodnych doktoranta. Sąd może również rozstrzygać spory
wewnątrz organów Samorządu Doktorantów.
2. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie Doktorantów
spośród członków w wyborach tajnych, zwykłą większością głosów.
3. Członkowie Sądu wybierają i odwołują spośród siebie Przewodniczącego.
4. Członkostwa w Sądzie Koleżeńskim nie można łączyć z członkostwem w Komisji
Dyscyplinarnej lub Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej (działających w oparciu
o Regulamin Studiów Doktoranckich uchwalony przez RN IBS PAN dnia 25 kwietnia 2014
§ 11).

Rozdział V
Zmiany Regulaminu
§ 19

1. Zmiany Regulaminu uchwala Zgromadzenie Doktorantów większością 3/5 głosów
obecnych doktorantów.
2. Wniosek o zmianę Regulaminu zgłasza Zarząd lub co najmniej 20 członków Samorządu.
3. W przypadku wniosku o zmianę Regulaminu zawiadomienie o terminie Zgromadzenia
Doktorantów zostaje przekazane wszystkim doktorantom wraz z projektem uchwały
zmieniającej Regulamin na 21 dni przed terminem Zgromadzenia. Zmiany regulaminu

muszą być zaopiniowane przez Radę Naukową IBS PAN.
Rozdział VI
Postanowienia końcowe
§ 20
Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia go przez Radę Naukową Instytutu Badań
Systemowych PAN.

§ 21
Regulamin został uchwalony przez Radę Naukową IBS PAN w dniu …………….. roku.

Prof. dr hab. inż. Jacek Koronacki
Przewodniczący Rady Naukowej IBS PAN
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